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มิลาน | เซอรแ์มท | กลาเซียร ์3000 | โลซานน ์ 

อินเทอรล์าเคน | เมืองซุก | ยอดเขารกิิ | ลเูซิรน์ 

 
 

 

 ดาวหลงฟ้า ภผูา กลาเซยีร ์อติาลี สวติเซอรแ์ลนด ์   

7 DAYS 4 NIGHTS  
เดนิทาง กุมภาพันธ ์– กรกฎาคม 63 

ราคาแนะน าเพยีง  45,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
18.00 น. 

 
20.35 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 
** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 01 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น. ** 
** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 02 มิถนุายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.25 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น. ** 

วันที ่2 ดไูบ - มิลาน - เซอรแ์มท - ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – แทซ 
00.50 น. เดนิทางถึง สนามบินดไูบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง 
03.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK101 

** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 01 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 03.35 น. และถึงดไูบ เวลา 08.15 น. ** 
07.45 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่ วโมง และจะ

เปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) น าท่านสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรสีอรท์ ยอดนิยม
ท่ีไดร้บัความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ า้มนัเชือ้เพลิง 
แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็น
ยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวิส จากนัน้น าท่านสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมท่ี
ไดร้บัความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ า้มนัเชือ้เพลิง แต่
ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นยอด
เขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวิส 
 
 
 
 
 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. ดไูบ - มิลาน -  เซอรแ์มท - ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – แทซ 

วนัที่ 3. แทซ – กลาเซียร ์3000 - เจนีวา – โลซานน ์
วนัที่ 4. โลซานน ์– มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– อินเทอรล์าเคน - ซุก 

วนัที่ 5. ซุก – นั่งรถไฟไตเ่ขารกิิ- ลเูซิรน์ – มิลาน  

วนัที่ 6. มิลาน - เบอรก์าโม - Fox town outlet -สนามบิน 

วนัที่ 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  
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กลางวัน 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย อิสระมีหวัหน้าทวัรใ์หข้้อมูล หรือ ค าแนะน า ค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบของตัวทา่นเอง  
ใหท้า่นอิสระเดินเท่ียวชมเมือง หรอื เลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  
หรือ เลือกซื ้อตั๋ วขึน้กระเช้าไฟฟ้าเพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein 

Matterhorn) ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกับ
ทิวทศันท่ี์สวยงาม ณ จุดสงูท่ีสดุบริเวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เข้าชมถ า้น ้าแข็งท่ีอยู่สงูท่ีสดุในสวิส (ราคา 100 
CHF ) 
หรอื นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสูจ่ดุชมวิวท่ีท่าน
จะไดเ้ห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอรน์ ท่ีสวยงาม น าท่านเดินเทา้สู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สงู
จากระดบัน า้ทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's 

reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน า้ในทะเลสาบ จะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพ
อากาศ ช่วงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ช่วงฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็น
น า้แข็ง) (ราคา 80-100 CHF ) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง Tasch 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก ELITE หรือเทยีบเทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหสัทวัร ์: THG1-EK-EU-4FEB-22JUL20 

วันที ่3 แทซ – กลาเซยีร ์3000 - เจนีวา – โลซานน ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจผุูโ้ดยสารได้
ถึง 125 คน น าท่านขึน้กระเช้ายักษ ์ขึน้สู่เขากลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินขา้ม" The Peak Walk 
by Tissot"  สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาท่ีระดบัความสงู 3,000 เมตร ทา่นจะไดช้มทศันียภาพ
ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมืองบนยอดเขา (ชีสฟองดูว,์ Cheese Fondue)  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตัง้

องคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับน ้าพุเจทโด (jet 

d'eau) ท่ีฉีดสายน า้พุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม ้
สญัลกัษณท่ี์ส าคญัของเมืองเจนีวา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน ์(Lausanne) น าชมเมืองโลซานน ์ซึ่ง
ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมืองหนึ่งของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บรเิวณรมิ
ฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมี์ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศันท่ี์สวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึง
ดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญส าหรบัชาวไทย
เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า น าท่านชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิด
ตา อันเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทยส่งไปตั้งใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน ์

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก HOTEL AGORA SWISS NIGHT by FASSBIND หรือเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รหสัทวัร ์: THG1-EK-EU-4FEB-22JUL20 

วันที ่4 โลซานน ์– มองเทรอซ ์– เวเว่ย ์– อนิเทอรล์าเคน - ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่ารเิวียรา่ของ
สวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน ์บา้นเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) 
(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินรมิทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยคุโรมนัเรือง
อ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY  น าเท่ียวเมืองเวเว่ย ์(Vevey) คือเมืองที่ตัง้อยู่ในรฐัโว ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
โดยตวัเมืองตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ตา่งก็ขนานนามใหเ้มืองเวเว่ย ์เป็น "ไข่มกุแห่งรเิวีย
รา่สวิส"(Pearls of the Swiss Riviera) ท่ีแมแ้ตศ่ิลปินตลกช่ือดงัแห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี แชปลิน” ยงัหลงใหลและได้
อาศยัอยูท่ี่เมืองนีใ้นบัน้ปลายชีวิต เป็นการทดแทน ***)  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 

และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz)  อนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวง
ของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลงั มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองท่ีน่ารกัแห่งนี ้ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ รมิทะเลสาบท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลาง
ตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีค่อนขา้งต ่าจึง
ถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหลา่เศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อด
เรยีงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์
มารก์ท่ีส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาว
โดนเดน่ตดักบัสีหลงัคาสีน า้ตาลของบา้นเมืองสวยงามอย่างยิ่ง น าท่านเขา้ชมร้านท าทองที่เก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป 
(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 16 ภายใน
ตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักรวรรดิดินโปเลียน มีซุม้ประตูและเสาโรมัน มีรูปป้ันและ
จิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดรา้นนีเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล า้ค่าและ
เครื่องประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและ
เครื่องประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น 
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก SWISS EVER ZUG SWISS HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
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วันที ่5 ซุก – น่ังรถไฟไตเ่ขาริก-ิ ลูเซริน์ – มิลาน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านน่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ท่ีถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รอง
จากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมรกิา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ 
(Rigi Kulm) นีมี้ท่ีมาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen of the mountains) เพราะ
สามารถมองเห็นทิวทศันข์องยอดเขา อ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug  เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดบัหนึ่งของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณ์

ร  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชา
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็น
เหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรข์องชาวสวิสตลอดแนวสะพาน 

 
 

ค ่า 
น าท่านขา้มพรมแดนสวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาล ี
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

ทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก HOLIDAY INN MILAN - ASSAGO หรือเทยีบเทา่ 
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วันที ่6 มิลาน - เบอรก์าโม - Fox Town Outlet -สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอรก์าโม (Bergamo) อีกหนึ่งเมืองส าคญัของอิตาลีตอนเหนือ ไดข้ึน้ทะเบียนเป็น
เมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) ดว้ยความสวยงามของเมืองท าใหมี้นกัท่องเท่ียว
มาเยือนเป็นอนัดบัสองรองจากมิลาน โดยเมืองนีแ้บ่งเป็น เมืองใหม่ด้านล่าง ซิตต้า บาซซ่า (Citta Bassa หรือ 

Lower Town) จดุศนูยร์วมการเงิน การคา้ ของเมือง น าท่านขึน้สู่เมืองเก่าด้านบนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาซิตต้า 
อัลต้า (Citta Alta หรือ Upper Town) เป็นเมืองเก่าท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์ตวัเมืองโอบลอ้มดว้ยก าแพง
เมืองท่ีปอ้งกนัการรุกรานจากขา้ศกึในอดีต น าทา่นเขา้สู่จัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่
ส  าคญัและสวยงามมากมาย มีน า้พตุัง้อยู่ใจกลางจตัรุสั ถ่ายรูปกบัอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,
ถ่ายรูปกบัมหาวิหาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เขา้ชมหอบพัติศมาของมหาวิหาร Santa Maria 
Maggiore Basilica วิหารประจ าเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในท่ีตกแตง่อย่างวิจิตรงดงาม ทัง้ภาพวาด
เหล่าเทพต่างๆ (วนัอาทิตย ์และ วนัท่ีมีพิธีกรรมทางศาสนา จะไม่สามารถเขา้ชมดา้นในได ้จะเป็นการถ่ายรูปดา้น
นองแทนเทา่นัน้ ) 
 
น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรยีกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้น
นอกกบัมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกนั เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนสุาวรยี ์ของกษัตรยิว์ิค
เตอร ์เอ็มมานเูอลท่ี 2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหิวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรยีข์องศลิปินช่ือดงัในยคุเรเนซองสอี์ก 1 
ทา่น คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ท่ีอยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ มีเวลาใหท้่านเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชัน้น า
จากทั่วทกุมมุโลก 
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูฟ๊่อกซท์าวน ์เอ้าทเ์ลท (Fox town outlet) ตัง้อยูท่างใตข้องประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นเอ๊าท์

เลทใหญ่ซึง่เป็นศนูยร์วมรา้นคา้กวา่ 160 รา้น เช่น แวน่ตา ผลิตภณัฑเ์ครือ่งหนงั รองเทา้ กระเป๋า อปุกรณกี์ฬา 
แฟชั่นแบรนดแ์นมช่ือดงัอาทิ เช่น Salvatore Ferragamo, D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, 
Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Tod’s, Versace, Valentino, Furly, Guess, Hugo Boss, Lacoste, 
Levi’s และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

18.00 น. เดินทางสูส่นามบินมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อใหท้่านมีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิงสินค้า
ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 92 

**คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 25 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 22.20 น. และถึงดไูบเวลา 06.25 น.** 

วันที ่7 ดไูบ – กรุงเทพฯ 
06.50 น. 
09.30 น. 

เดนิทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครือ่ง 
ออกเดนิทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 
**คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 25 มีนาคม 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.** 
**คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 
น.** 

18.40 น. เดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
******************************************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหสัทวัร ์: THG1-EK-EU-4FEB-22JUL20 

ดาวหลงฟ้า ภผูา กลาเซยีร ์อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์ 
7 วัน 4 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส ์[EK] 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 
04 – 10 ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

11 – 17 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

18 – 24 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

01 – 07 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

09 – 15 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 29,100.- 7,900.- 

12 – 18 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,100.- 7,900.- 

26 เม.ย.-02 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

01 – 07 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

06 – 12 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

20 – 26 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

27 พ.ค.-02 มิ.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

02 – 08 มิ.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

24 – 30 มิ.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

01 – 07 ก.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

22 – 28 ก.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
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6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (21 สวิตฟรงัก)์ 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 สวิตฟรงัก)์ 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิซี่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหสัทวัร ์: THG1-EK-EU-4FEB-22JUL20 
เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด  

เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบั

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตวั และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 



รหสัทวัร ์: THG1-EK-EU-4FEB-22JUL20 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

 


